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inzake Advies vergoeding commissieleden
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In dit advies zal antwoord worden gegeven op de volgende vraag:

Is het standpunt van het college te volgen dat in de lijn van artikel 96 Gemeentewet, 
artikel 3.4.2 sub a Rechtpositiebesluit een hogere en in afwijking van het 
standaardtarief voor een commissielid zoals bedoeld, kan worden vastgesteld en dat 
hiertoe door middel van de verordening op de commissie bezwaarschriften kan worden 
besloten?

1 Juridisch kader

Art. 96 Gemeentewet
1. De leden van een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde 
commissie ontvangen, voor zover zij geen lid zijn van de raad of het college, een bij 
verordening van de raad vastgestelde vergoeding:

a. voor het bijwonen van vergaderingen van een commissie en
b. van reis- en verblijfkosten in verband met reizen binnen de gemeente.

2. In bijzondere gevallen kan de raad bij verordening bepalen dat de leden van het 
dagelijks bestuur van een bestuurscommissie of een andere commissie als bedoeld in 
artikel 84 een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in 
de kosten ontvangen.
3. Ten aanzien van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld. Ten aanzien van de 
overige vergoedingen bedoeld in dit artikel kunnen bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.
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Artikel 3.4.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen 
van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de vergoeding, 
bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid, ten aanzien van:

a. een commissielid dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige 
deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar 
werkzaamheden is aangetrokken, en
b. een commissielid ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan 
worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de 
omvang van de door hem te verrichten arbeid.

2 Advies

De gemeenteraad heeft op grond van artikel 3.4.2 Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers de bevoegdheid om aan een commissielid een vergoeding toe 
te kennen die afwijkt van de in artikel 3.4.1 genoemde standaardvergoedingen. 
Hiertoe kan de gemeenteraad volgens sub a besluiten, indien een commissielid op 
grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de 
commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken. Op grond van 
sub b kan de gemeenteraad een hogere vergoeding toekennen, indien de vergoeding 
niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn 
taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid. 

Artikel 3.4.2 kent een discretionaire bevoegdheid toe aan de gemeenteraad, hetgeen 
inhoudt dat de gemeenteraad een zekere vrijheid heeft ten aanzien van de 
beoordeling. Indien aan de in artikel 3.4.2 sub a of sub b genoemde voorwaarde is 
voldaan, kan de gemeenteraad besluiten om bij verordening te bepalen om aan een 
commissielid een hogere vergoeding toe te kennen. 

De tekst van artikel 3.4.2 sluit niet uit dat bij verordening aan alle commissieleden een 
hogere vergoeding wordt toegekend, mits ten aanzien van al die leden aan de gestelde 
voorwaarde in sub a of sub b is voldaan. 

3 Conclusie

Mijns inziens is het college te volgen in haar standpunt dat artikel 96 Gemeentewet in 
samenhang met artikel 3.4.2 Rechtpositiebesluit een juridische grondslag biedt om, in 
afwijking van het standaardtarief, voor commissieleden een hogere vergoeding vast te 
stellen. De verordening op de commissie bezwaarschriften is daarbij de juiste manier 
om daartoe te besluiten. Indien aan de voorwaarde in sub a of sub b is voldaan, komt 
het daarnaast niet onlogisch voor dat door middel van de verordening aan alle 
commissieleden een hogere vergoeding kan worden toegekend, aangezien zij naar aan 
te nemen valt allen soortgelijke taken vervullen binnen de commissie 
bezwaarschriften. 


